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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u op de hoogte gehouden wilt blijven van de verschillende ontwikkelingen die 
volgen uit de visie De Buitenzomerlanden. Natuurontwikkeling en duurzaamheid hebben in deze visie een belangrijke 
plaats.

De gevolgen van de verandering in het klimaat werden deze zomer op veel plaatsen zichtbaar. Niet alleen ver weg, 
maar ook dichtbij. De beelden van overstromingen in Nederland zijn niemand ontgaan, maar ook bosbranden en 
tornado’s zijn een signaal dat het ernst is en dat er maatregelen nodig zijn. En ook wij moeten en willen onze bijdrage 
leveren aan de klimaatdoelen.

Aan de noordrand van de Hoeksche Waard willen Eneco en grondeigenaar a.s.r. investeren in schone energie. De 
gemeente wil deze groene initiatieven mogelijk maken en ondersteunen. In de brochure ‘De Buitenzomerlanden’ die 
eind juni aan alle inwoners van Heinenoord is toegestuurd, lichten we dat ook uitgebreid toe.

Op veler verzoek organiseerden we op woensdag 7 juli, samen met Eneco en a.s.r., een digitale bewonersavond. Er 
werden vragen gesteld en voor zover mogelijk werden die ook direct beantwoord. U gaf tijdens de bijeenkomst ook 
aan actiever betrokken te willen worden. Daar geven Eneco, a.s.r. en wij als gemeente graag gehoor aan. Bij deze 
nodig ik u dan ook van harte uit voor de bewonersbijeenkomsten in september en oktober. Bij deze nieuwsbrief 
ontvangt u ook een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst eind deze maand. Naast de bijeenkomsten kunt u ook 
persoonlijk met ons in gesprek. Op die manier kunnen we rustig en meer in detail praten over de verschillende 
onderwerpen die spelen. In deze nieuwsbrief staat hoe en met wie u een afspraak hiervoor kunt maken.

Heeft u vragen over 1 van de ontwikkelingen waaraan nu wordt gewerkt? Neem dan gerust contact op met de 
gemeente. U kunt voor uw vragen ook contact opnemen met Eneco of REF. De contactgegevens vindt u op de laatste 
pagina van deze nieuwsbrief.

Ik hoop u te ontmoeten bij 1 van de komende bijeenkomsten.

Piet van Leenen
Wethouder Ruimtelijke Ordening



Uitnodiging bijeenkomsten inrichtingsplan Zonnepark

Naast deze gesprekken zijn 3 bijeenkomsten gepland. De uitnodiging voor de bijeenkomsten treft u als bijlage aan. 
In deze bijeenkomsten maken wij stap voor stap met elkaar een plan voor de inrichting van het gebied. Tijdens iedere 
bijeenkomst staat een andere vraag centraal.

1. Hoe ervaren wij het landschap en hoe kijken wij tegen de ontwikkelingen in het gebied aan? 
2. Hoe kunnen wij wat belangrijk voor ons is terug laten komen in de inrichting van het landschap? 
3. Waar kunnen wij wat plaatsen? Zodat iedereen die straks door het gebied fietst of wandelt de gewenste ervaring

heeft.  

Het initiatief van het zonnepark ligt in het gebied van 55 hectare. Eventueel kan de 20 hectare aan zonnepark in 
maximaal 4 delen worden gesplitst. Ook komen er nieuwe (jonge) bomen bij en een fietspad. De rest van de inrichting 
van het gebied is open. 

U kunt kiezen om aan 1 of meerdere bijeenkomsten mee te doen. Vanwege de coronamaatregelen moeten wij 
vooraf weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten. U kunt zich daarom inschrijven. Na inschrijving ontvangt u een 
uitgebreid programma van de bijeenkomst.

Zonnepark Heinenoord

Op woensdag 7 juli vond een (digitale) bijeenkomst 
plaats over het zonnepark. Hierin spraken Eneco 
en a.s.r. de wens uit om dit najaar samen met u en 
met gemeente Hoeksche Waard te kijken naar hoe 
het gebied waar het zonnepark komt, kan worden 
ingericht. Het gaat om dit gebied.

In gesprek met elkaar

Er gaat nogal wat veranderen in het gebied Buitenzomerlanden. Wilt u rustig uw vragen, 
zorgen, ideeën en kwesties bespreken? Dan kan dat. Hier staan 2 mensen voor u klaar. U 
kunt een afspraak maken met Jonathan Reitsma en Rozemarijn de Kwaasteniet. Zij spreken 
in september verschillende inwoners en partijen uit Heinenoord. 

Wilt u een persoonlijk gesprek?
Stuur een e-mail naar ondersteuningpro@gemeentehw.nl en vermeld daarin uw naam 
en telefoonnummer. Dan bellen Jonathan of Rozemarijn u terug om een afspraak in te 
plannen. Het gesprek kan digitaal of fysiek.

Daarnaast zijn Jonathan en Rozemarijn op donderdag 9 en dinsdag 21 september in 
Heinenoord aanwezig om mensen te benaderen over hun visie op het gebied. Zij zullen deze 
2 dagen afwisselend en herkenbaar op centrale plekken staan.

Lokaal eigendom Zonnepark Heinenoord

Voor het zonnepark in Heinenoord is het streven om 50% van het park lokaal in eigendom te laten zijn. Bij lokaal 
eigendom zijn bewoners uit de lokale gemeenschap (bijvoorbeeld een dorp) eigenaar of mede-eigenaar van een 
zonnepark. Daarvoor wordt vaak een coöperatie of een andere passende rechtsvorm opgericht. Deze club is dan 
eigenaar van een deel van een zonnepark. Rendement uit een zonnepark kan ten goede komen aan het dorp of de 
inwoners.

Hoe het lokaal eigendom bij het zonnepark Heinenoord eruitziet, is nog onbekend. Eerst praten we de komende tijd 
samen over de inrichting van het gebied. Daarna organiseren Eneco en a.s.r. gesprekken of bijeenkomsten over de 
mogelijkheden van lokaal eigendom.
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Bouw windpark Oude Maas

In 2013 wees Provincie Zuid-Holland het gebied langs de Oude Maas aan voor windmolens voor het opwekken van 
duurzame energie. De provincie moest hiervoor de bestemming herzien. Gemeente Binnenmaas wilde dit zelf doen 
om de regie in eigen hand te houden.  Zij vond dat zij samen met inwoners en verschillende organisaties die het 
gebied goed kennen, betere keuzes kon maken. 

In de procedure om een windpark mogelijk te maken was inspraak mogelijk op verschillende momenten. Zo waren 
er omwonenden en belanghebbenden die meedachten over de best mogelijke plaats voor de windmolens. Eneco, 
REF en de gemeente organiseerden verschillende bijeenkomsten om in gesprek te gaan over de ontwikkeling. Via 
informatieberichten informeerden wij de omgeving. Als laatste was er de mogelijkheid om bezwaar en beroep in te 
dienen tegen het nieuwe bestemmingsplan dat vastgesteld werd door de raad in september 2017.

Dit proces is met een positief besluit van de Raad van State in juni 2019 volledig afgerond. Eneco en REF hebben een 
onherroepelijke omgevingsvergunning om windpark Oude Maas te bouwen. Inmiddels is ook bekend dat zij hebben 
gekozen voor een turbine die stiller is dan de vergunning vereist.

Eneco en REF zijn dit voorjaar dan ook gestart met de bouw. Dit geheel volgens het bouwrecht dat zij hebben met een 
onherroepelijk bestemmingsplan en omgevingsvergunning. Mogelijk kent u de berichten over recente uitspraken van 
de Raad van State. Dit is de hoogste algemene bestuursrechter in Nederland. Aan deze uitspraken is in de media veel 
aandacht besteed. 

De gemeente merkt dat bij sommigen de indruk lijkt te zijn ontstaan dat Eneco en REF door deze uitspraken de al 
gestarte bouw niet mogen vervolgen. Dat is echter een misverstand. Eneco en REF hebben het recht om de bouw uit 
te voeren. Dit doen zij op basis van onherroepelijke vergunningen. Voor de initiatiefnemer is er geen reden om niet te 
starten met bouwen. En voor de gemeente is er juridisch geen grond om het bouwen van het windpark uit te stellen. 
Wilt u precies weten wat de actuele planning is voor de bouw? Die vindt u via deze webpagina van Eneco en REF:
www.windpark-oudemaas.nl.

Nieuw fietspad en nieuw bos

De onderhoudswegen van Windpark Oude Maas vormen ook een deel van het nieuwe fietspad van 
Buitenzomerlanden. Ideaal om lekker langs het water uit te waaien. Een groot deel van het jaar wordt de weg immers 
niet gebruikt om naar het Windpark te rijden voor onderhoudswerkzaamheden. Ook worden er nieuwe bomen 
geplant die kunnen uitgroeien tot een bos. Daarmee vervangen we eerder gekapte bomen. De komende tijd wil 
gemeente Hoeksche Waard met de inwoners van Heinenoord bepalen wat de beste plekken zijn voor het bos en het 
fietspad. Dat doen wij in de gesprekken en bijeenkomsten over de inrichting van het gebied. Uiteraard nodigen we u 
hier voor uit, hou deze nieuwsbrief in de gaten!
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Dit is een uitgave van gemeente Hoeksche Waard.
Aan deze uitgave kunnen rechten worden ontleend.
Het is niet toegestaan foto’s te gebruiken zonder expliciete toestemming.

Heeft u nog vragen over een van de ontwikkelingen in polder De Buitenzomerlanden? 
Ook dan kunt u contact opnemen met onze projectondersteuners via het e-mailadres 
ondersteuningpro@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 - 647 36 47.
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